
REGULAMIN UCZESTNICTWA W FACEBOKOWYM KONKURSIE 

WAKACYJNYM. 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu „Wakacyjnego” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Będzinie, z siedzibą przy ulicy Sportowej 4, 42-500 Będzin (zwany 

dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs jest prowadzony wyłącznie pod wyznaczonym postem. Żadne inne 

formy zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.  

3. Celem konkursu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu i pogłębiania 

zamiłowania do sportu. 

 

II. Warunki uczestnictwa:  

1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

2. Zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage OSiR Będzin 

3. Udostępnienie w komentarzu zdjęcia pokazującego aktywne spędzanie czasu podczas 

wakacyjnego urlopy.  

( UWAGA! Wszystkie zdjęcia niezgodne z tematem, regulaminem, obraźliwe bądź 

niecenzuralne będą natychmiast usuwane.) 

4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące Będzin.  

5. Konkurs trwa od dnia udostępnienia do 6 sierpnia 2019 godz. 10:00. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy Facebook oraz 

Aplikacji. 

 

III. Nagroda oraz zasady przyznawania: 

1. Wygrywaj 3 zdjęcia z największą liczbą lajków. 

2. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na Fanpage  6 sierpnia po godzinie 12:00.  

3. Nagrodami w konkursie są: Miejsce PIERWSZE – plecak turystyczny, DRUGIE – 

rakietki do Badmintona wraz z lotkami, TRZECIE – torba sportowa.  

 

IV. Postanowienia końcowe:  

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu. 

3. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej, Fanpage i w 

informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska 

uczestnika. 

5. Dane osobowe 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Ośrodek Sportu i 
Rekreacji informuje, że:  



1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, 42-500 Będzin, ul. Sportowa 4, 
zwanym dalej Ośrodek Sportu i Rekreacji; tel. 32 267 30 07, e-mail: a.krakowiak@osir.bedzin.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):         
e-mail: iodo@marwikpoland.pl; 

3. Pani /Pana i dziecka  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie 
art. 6 ust. 1   lit. a RODO; 

4. Pani /Pana i dziecka wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozliczenia w/w zadania oraz na stronach internetowych do czasu odwołania zgody;   
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział dziecka w realizacji 
w/w zadania; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 
danych osobowych; 

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 
którym dane osobowe zostaną zebrane. 

 

 

 

 


